
São Pedro ganhará loja
Pague Menos em novembro

Esta será a 21ª loja em funcionamento da Rede 

Nova Odessa, 7 de agosto de 2015 – Com 
investimento de R$ 15 milhões, a Rede de 
Supermercados Pague Menos irá inaugurar a 21ª loja 
em São Pedro (SP). Localizada na rua Rua Maestro 
Benedito Quintino, na Vila Estela, a nova unidade 
apresentará 3.882,18 mil m² de área total, sendo 
8.296,18 m² de área construída, 2.118 m² de área de 
vendas, 20 checkouts e mais de 100 vagas de 
estacionamento. 

A Rede de Supermercados Pague Menos está 
atualmente entre as maiores do Estado de São Paulo. 
Em 26 anos de história, a empresa oferece hoje um 
mix de produtos com aproximadamente 20 mil itens.

O Pague Menos integrou a cidade de São Pedro em seu plano de expansão pela sua importância no 
cenário econômico. A empresa identificou uma oportunidade diante do potencial do município de levar aos 
consumidores uma loja moderna, com qualidade e variedade de produtos, com excelência no atendimento, 
buscando a satisfação dos clientes.

Recrutamento

O Departamento de Gestão de Pessoas está selecionando currículos para as seguintes vagas destinadas 
a loja de São Pedro: recepcionista, balconista, repositor (a), fiscal de loja, fiscal de caixa, açougueiro (a), 
cozinheiro (a), operador (a) de caixa, vendedor (a) de eletros, assistente administrativo, empacotador (a), 
padeiro (a), ajudante de cozinha, estoquista, líder de setor, conferente, operador (a) logístico, ajudante de 
padeiro (a) e motorista. Os interessados devem encaminhar currículo para 
rh@supermercadospaguemenos.com.br ou ir diretamente no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 20 lojas em funcionamento 
nas cidades de Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, 
Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré e Tietê. 

A fórmula do bom atendimento somada aos produtos de qualidade e preços imbatíveis faz do Pague 
Menos sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade!
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